
 
 

Läs mer om vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta på folkhälsomyndigheten.se     

Alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras till ett 

nationellt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten.                                                                 

 Vaccination difteri, stelkramp, kikhosta och polio, påfyllnadsdos Sida 1 av 2 
 

 

Till vårdnadshavare/elev 

Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio – 
påfyllnadsdos 
 

Barn ska erbjudas grundvaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio inom det allmänna 

vaccinationsprogrammet för barn med tre doser inom det första året. Påfyllnadsdos bör därefter ges för 

att ha ett fullgott skydd.  

Varför bör man 

vaccinera mot 

difteri, stelkramp, 

kikhosta och 

polio? 

Difteri är en allvarlig smittsam halsinfektion som kan orsaka kvävning. 

Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador på olika organ.  

Sjukdomen kan leda till dödsfall bland ovaccinerade. 

Stelkramp (tetanus) är en mycket allvarlig sårinfektion som obehandlad ofta leder till 

döden. Stelkrampsbakterien förekommer i jord och smuts. Risken för infektion finns 

alltid vid förorenade sårskador, även vid små sår.  

Kikhosta (pertussis) är en mycket smittsam luftvägssjukdom som ger långvarig, svår 

hosta. Den är farlig, ibland livshotande för spädbarn som oftast smittas av äldre syskon 

och/eller föräldrar.  

Polio är en smittsam infektionssjukdom som orsakar s.k. barnförlamning. Skadorna 

efter poliosjukdomen är bestående. Tack vare världsomfattande 

vaccinationsverksamhet mot polio så finns goda förhoppningar att sjukdomen kan 

utrotas. Det är mycket viktigt att ha ett fullgott skydd vid vistelse i länder där polio 

ännu inte försvunnit. 

Ger vaccination  

några besvär? 

Besvär kan förekomma som måttliga lokala reaktioner, såsom kortvarig rodnad, 

svullnad, ömhet eller klåda. 

Kan alla 

vaccineras? 

 

 

Undantag 

 

Berätta om du/ditt barn är sjukt, har en underliggande sjukdom eller en allvarlig 

allergi, eller reagerade på något sätt i samband med en tidigare vaccination. Om du/ditt 

barn har nedsatt immunförsvar krävs särskild läkarbedömning. Har du/ditt barn en 

pågående infektion med feber skall man vänta med vaccinationen. Om ditt barn har 

drabbats av skada kan påfyllnadsdos mot difteri och stelkramp ha givits på sjukhus 

eller vårdcentral meddela i så fall detta. 

Enstaka barn kan efter tidigare vaccination mot stelkramp och difteri ha fått 

långvariga besvär av en kliande kula. Det kan bero på allergi mot något i 

vaccinet. Detta bör skolsköterskan få reda på före vaccinationstillfället. Om 

du/barnet åter vaccineras finns risk för att den kliande kulan återkommer eller 

att klådan förvärras.   

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/polio/
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Samtycke till vaccination  
Lämna blanketten senast:  

Namn Personnummer/LMA-nummer 

Skola Klass/Grupp 

 

Inför vaccinationen ber vi dig också besvara frågorna i hälsodeklarationen nedan.  

 Ja, jag samtycker till vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio, påfyllnadsdos 

 Nej, jag samtycker inte till vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio, 

påfyllnadsdos             

Hälsodeklaration (Om du svarat nej till vaccination, behöver du inte svara): 

 

Har du/ditt barn… 

...i samband med en skada fått vaccination mot stelkramp och difteri? 

 Ja, år:         Nej 

...allvarlig allergi?  

 Nej    Ja, vilken allergi? 

...fått en allvarlig allergisk reaktion vid någon tidigare vaccination/injektion? 

 Nej   Ja, vilken allergisk reaktion och av vad?  

...någon allvarlig sjukdom eller regelbunden medicinering? 

 Nej   Ja, vilken?  

 

Vi gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna samtycket! 

 

Datum: 

 

Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande Telefon 

 

Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande Telefon 
 

Vaccinationer är frivilliga. Lämnas inte samtycke innebär det att ert barn inte kan vaccineras. 

 


